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Τι είναι
κακοποίηση
ηλικιωμένου;

Κακοποίηση ηλικιωμένου είναι ένα
είδος ενδοοικογενειακής βίας και
είναι απαράδεκτη.
Κακοποίηση ηλικιωμένου είναι κάθε πράξη που συμβαίνει
σε μια σχέση όπου υπάρχει μια προσδοκία εμπιστοσύνης,
η οποία προκαλεί βλάβη σε ένα ηλικιωμένο άτομο. Συχνά
προκαλείται από μέλος της οικογένειας, όπως σύζυγος,
κόρη, γιος, ανιψιός, ανιψιά ή κάποιο αγαπημένο πρόσωπο.
Μέχρι και 14 τοις εκατό όλων των ηλικιωμένων κατοίκων της
Βικτώριας μπορεί να βιώσουν κακοποίηση ηλικιωμένου.
Ωστόσο, ο πραγματικός αριθμός ενδέχεται να είναι πολύ
μεγαλύτερος επειδή η κακοποίηση ηλικιωμένου συχνά δεν
καταγγέλλεται.
Αυτό το ενημερωτικό φυλλάδιο αναφέρεται στη βία και τη
κακοποίηση ηλικιωμένου που συμβαίνει σε οικογένειες
και διαπράττονται είτε από συγγενή, φίλο ή γνωστό και
αξιόπιστο πρόσωπο (όπως φροντιστής).
Εάν αισθάνεστε φόβο, ντροπή ή φοβάστε να ζητήσετε
βοήθεια, να θυμάστε ότι όλοι έχουν το δικαίωμα να είναι
ασφαλείς.
Κανένας ηλικιωμένος δεν θα πρέπει να βιώνει οποιοδήποτε
είδος κακοποίησης, κακομεταχείρισης ή παραμέλησης. Η
κακοποίηση ηλικιωμένου είναι ένα είδος ενδοοικογενειακής
βίας και είναι απαράδεκτη.

Είδη κακοποίησης ηλικιωμένου
Οι ηλικιωμένοι μπορεί να βιώσουν ένα ή περισσότερα είδη
κακοποίησης ηλικιωμένου. Η κακοποίηση ηλικιωμένου μπορεί
να περιλαμβάνει:

Οικονομική κακοποίηση
Συμβαίνει όταν ένα άλλο άτομο (που θα μπορούσε να είναι
παιδιά, άλλο μέλος της οικογένειας ή φίλος) ελέγχει αποφάσεις
που αφορούν οικονομικά θέματα ή την πρόσβαση σε χρήματα
ή άλλα περιουσιακά στοιχεία χωρίς τη συγκατάθεση του

ηλικιωμένου ατόμου. Παραδείγματα μπορεί να περιλαμβάνουν:
› Το ηλικιωμένο άτομο εξαναγκάζεται να δώσει χρήματα σε
συγγενή.
› Παίρνουν χρήματα για τη φροντίδα του ηλικιωμένου χωρίς
τη συγκατάθεσή του.
› Άσκηση πίεσης στο ηλικιωμένο άτομο να πάρει
οικονομικές αποφάσεις, όπως να παραχωρήσει τον τίτλο
ιδιοκτησίας ακινήτου ή ο εξαναγκασμός ενός ηλικιωμένου
ατόμου να αλλάξει τα Πληρεξούσιά του.

Συναισθηματική (ή ψυχολογική) κακοποίηση
Η χρήση απειλών, ύβρεων ή προσβολών που μπορεί να
προκαλέσουν απελπισία, αισθήματα ντροπής, άγχος ή
αδυναμία. Αυτό θα μπορούσε επίσης να περιλαμβάνει την
απειλή ακύρωσης της βίζας του ηλικιωμένου ατόμου.

Παραμέληση
Η παράλειψη παροχής σωστής φροντίδας στο ηλικιωμένο
άτομο. Παραδείγματα μπορεί να περιλαμβάνουν:
Παράλειψη παροχής τροφής, ρουχισμού, στέγης, ιατρικής ή
οδοντιατρικής φροντίδας.
› Η ακατάλληλη χρήση φαρμάκων.
› Η διατήρηση του ηλικιωμένου ατόμου σε κατάσταση κακής
υγιεινής.
› Η άρνηση παροχής πρόσβασης στο ηλικιωμένο άτομο
σε επίσημες υπηρεσίες που μπορεί να οδηγήσουν σε
παραμέληση.

Σωματική κακοποίηση
Η πρόκληση πόνου ή τραυματισμού με τη χρήση σωματικής
δύναμης. Παραδείγματα μπορεί να περιλαμβάνουν:
› Χτύπημα
› Χαστούκισμα
› Σπρώξιμο
› Χρήση περιορισμών

Κοινωνική κακοποίηση
Εξαναγκαστική απομόνωση και αυξημένη αδυναμία.
Παραδείγματα μπορεί να περιλαμβάνουν:
› Περιορισμός της πρόσβασης στην οικογένεια, φίλους και
υπηρεσίες βοήθειας.
› Δεν επιτρέπουν στο ηλικιωμένο άτομο να έχει επισκέπτες ή
κοινωνικές εξόδους.
› Περιορισμός πρόσβασης του ηλικιωμένου ατόμου σε
πολιτιστικές δραστηριότητες ή υπηρεσίες.
› Άνοιγμα επιστολών ή έλεγχος των τηλεφωνημάτων του
ηλικιωμένου ατόμου χωρίς άδεια.

Σεξουαλική κακοποίηση
Οποιοδήποτε είδος αναγκαστικής ή ανεπιθύμητης
σεξουαλικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένης
της εκμετάλλευσης ενός ατόμου που δεν μπορεί να
δώσει συγκατάθεση.

Εμπόδια στην καταγγελία ή
κοινοποίηση της κακοποίησης
ηλικιωμένου
Οι λόγοι για τους οποίους δεν καταγγέλλεται η κακοποίηση
ηλικιωμένου είναι περίπλοκοι και μπορεί να περιλαμβάνουν:
› φόβος, συμπεριλαμβανομένου του φόβου διάλυσης της
οικογένειας
› το ηλικιωμένο άτομο μπορεί να μην καταλαβαίνει ότι βιώνει
κακοποίηση ηλικιωμένου
› συναισθήματα ενοχής και ντροπής
› η πεποίθηση ότι η βία, η κακοποίηση και η παραμέληση
αποτελούν φυσιολογικό κομμάτι της οικογενειακής ζωής
› ο φόβος ότι αν το άτομο ζητήσει βοήθεια θα έχει ως
συνέπεια να μπει σε γηροκομείο
› το άτομο δεν γνωρίζει πού να αποταθεί για βοήθεια.

Τι να κάνετε εάν υποψιάζεστε ότι
συμβαίνει κακοποίηση ηλικιωμένου ή
εάν βιώνετε κακοποίηση ηλικιωμένου
Όλοι έχουν το δικαίωμα να είναι ασφαλείς. Η κακοποίηση
ηλικιωμένου είναι ένα είδος ενδοοικογενειακής βίας και είναι
απαράδεκτη.
Εάν εσείς ή κάποιο γνωστό σας άτομο βιώνει κάποιο
είδος κακοποίησης ηλικιωμένου, μπορείτε να συζητήσετε
τις ανησυχίες σας με κάποιο φίλο ή έμπιστο μέλος της
οικογένειάς σας, με γιατρό ή μια από τις εξειδικευμένες
υπηρεσίες που αναφέρονται παρακάτω.

Για περισσότερες πληροφορίες και συμβουλές
επικοινωνήστε με:
Υπηρεσία Δικαιωμάτων Ηλικιωμένων Βικτώριας
(Seniors Rights Victoria) – 1300 368 821
Διατίθεται από τις 10.00 π.μ. έως 05.00 μ.μ. Δευτέρα με
Παρασκευή.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Seniors
Rights Victoria, επισκεφθείτε το www.seniorsrights.org.au
1800 RESPECT – 1800 737 732
Διατίθεται όλο το 24 ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το 1800
RESPECT, επισκεφθείτε το www.1800respect.org.au
Υπηρεσία Παραπομπών Αντρών (Men’s Referral
Service) – 1300 766 491
Διατίθεται από τις 08.00 π.μ. έως 09.00 μ.μ. Δευτέρα
με Παρασκευή και από τις 09.00 π.μ. έως 05.00 μ.μ.
Σάββατο και Κυριακή
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Men’s
Referral Service, επισκεφθείτε το visit www.ntv.org.au

Εάν ανησυχείτε για την άμεση ασφάλειά σας ή
για την ασφάλεια κάποιου άλλου, τηλεφωνήστε
στο Τρία Μηδενικά (000) για υπηρεσίες έκτακτης
ανάγκης.
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε το
www.respectvictoria.vic.gov.au

